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AKTE VAN OPRICHTING 

STICHTING FORsettlement 

Op een april tweeduizendzestien verschijnt voor mij, mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris -

met plaats van vestiging te Amsterdam:----------------------

mr. Cornelis Jan Kraaiveld, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw --

Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, --

1082 MD Amsterdam, geboren in Haaften op zeventien oktober negentienhonderdzestig, te ---

dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ------------------

1. de vereniging: Vereniging van Effectenbezitters, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, --

met adres: 2514 JC 's-Gravenhage, Amaliastraat 7, nummer handelsregister 40408053,--

hierna te noemen: "VEB"; -------------------------
2. de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Belgie: -

DRS Belgium CVBA, gevestigd te Brussel (Belgie), met adres: Joseph Stevensstraat 7, --

B-1000 Brussel (Belgie), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder--

nummer: 0452.511.928, hierna te noemen: "Deminor"; en --------------

3. de stichting: Stichting Investor Claims Against FORTIS, statutair gevestigd te -----

Amsterdam, met adres: 1017 BW Amsterdam, Herengracht 545, nummer handelsregister --

50975625, hierna te noemen: "SICAF". -------------------
De comparant, handelend als gemeld, verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd -

door de volgende -----------------------------~ 
______________ ST AT UTE N: ---------------

Naam.Zetel.-------------------------------

Artikel 1. ---------------------------------
De stichting draagt de naam: Stichting FORsettlement en is gevestigd in de gemeente ------

Amsterdam.-------------------------------~ 

Doel.----------------------------------~ 

Artikel2.--------------------------------

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van (gewezen) houders van aandelen -

in het kapitaal van Fortis N.V., een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht (na -

naamswijziging op dertig april tweeduizendtien genaamd: ageas N.V.) en Fortis SA/NV (na ---

naamswijziging op dertig april tweeduizendtien genaamd: ageas SA/NV), een vennootschap---

opgericht naar Belgisch recht, welke vennootschappen zijn opgehouden te bestaan nadat zij door -

een fusie op zeven augustus tweeduizendtwaalf zijn opgegaan in de naamloze vennootschap --

naar het recht van Belgie: ageas SA/NV, gevestigd te Brussel (Belgie), met adres: B-1000---

Brussel, Belgie, Markiesstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen te ---

Brussel, Belgie, onder 0.451.406.524, hierna te noemen: "Ageas", welke (gewezen) houders van 
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aandelen mogelijk of daadwerkelijk schade hebben geleden als gevolg van gebeurtenissen die 

zich in tweeduizendzeven en tweeduizendacht hebben voorgedaan, het aangaan van een 

collectieve vaststellingsovereenkomst ter beeindiging van geschillen terzake van deze 

gebeurtenissen, het aanhangig maken van een verzoekschriftprocedure tot het verbindend 

verklaren van deze collectieve vaststellingsovereenkomst onder de Wet Collectieve Afwikkeling 

Massaschade, het berekenen en vaststellen en betalen van de vergoedingen die onder deze 

vaststellingsovereenkomst aan (gewezen) houders van aandelen in het kapitaal van Fortis N.V. 

en Fortis SA/NV toekomt, het bieden van zekerheid voor de betaling van bedragen die zullen 

worden uitgekeerd aan de (gewezen) houders van voormelde aandelen, het beheren van de 

gelden van het schikkingsfonds (het "Fonds") dat wordt gevormd naar aanleiding van de 

vaststellingsovereenkomst (aangeduid als 'Settlement Agreement') die voorziet in toetreding 

door de stichting, en het doen van betalingen uit het Fonds in overeenstemming met hetgeen in 

de Settlement Agreement wordt bepaald, het houden van toezicht op de naleving van de 

Settlement Agreement, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
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Geldmiddelen. ------------------------------
Artikel 3. 

De middelen van de stichting worden gevormd door: 
a. bijdragen en subsidies; 

b. schenkingen; en ----------------------------

c. overige baten. ----------------------------
Bestuur. Samenstelling. --------------------------
Artikel 4. 

4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven bestuurders, te weten drie bestuurders A, 

een bestuurder B, een bestuurder C, een bestuurder D en een onafhankelijke voorzitter 

(hierna te noemen: de Voorzitter). ---------------------

4.2. De bestuurders A worden benoemd door Ageas. 

4.3. De bestuurder B wordt benoemd door de VEB. 

4.4. De bestuurder C wordt benoemd door Deminor. 

4.5. De bestuurder D wordt benoemd door SICAF. 

4.6. De Voorzitter wordt benoemd door de bestuurders A, B, C en D gezamenlijk. lndien de 

bestuurders A, B, C en D niet binnen een maand na benoeming van alle bestuurders na -

oprichting van de stichting een Voorzitter hebben benoemd, dan wordt de Voorzitter 

benoemd door een besluit van Yves Herinckx en Stephen Greenberg gezamenlijk, 

gehoord hebbende Ageas, VEB, Deminor, SICAF en de bestuurders. --------

4.7. Het bestuur kan, al dan niet uit zijn midden, een secretaris en een penningmeester 

benoemen. -----------------------------
4.8. lndien de gezamenlijke bestuurders A, B, C en D niet binnen een maand, nadat de 

Voorzitter is opgehouden bestuurder te zijn, in de vacature van de Voorzitter hebben 

voorzien, dan wordt de Voorzitter benoemd door een besluit van Yves Herinckx en 

Stephen Greenberg gezamenlijk, gehoord hebbende Ageas, VEB, Deminor, SICAF en 

de bestuurders. --------------------------
Artikel 5. 
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5.1. lndien binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot --

stand is gekomen, kan de benoeming geschieden door de rechtbank te Amsterdam op -

verzoek van iedere belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die---

rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken. ---------------

5.2. Een bestuurder heeft zitting voor onbepaalde tijd. ---------------

5.3. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel 6 van ----

toepassing zou zijn indien hij bestuurder was, kan niet tot bestuurder warden benoemd. -

Defungeren van een bestuurder. -----------------------

Artikel 6. --------------------------------
Onverminderd artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek houdt een bestuurder op bestuurder te zijn: ----

a. door zijn overlijden; ---------------------------

b. door vrijwillig aftreden; --------------------------
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over -

zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance van ---

betaling, alsook doordat hij ender curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling--

natuurlijke personen op hem van toepassing wordt; ----------------

d. voor zover het een bestuurder A betreft: door ontslag door Ageas; -----------

e. voor zover het een bestuurder B betreft: door ontslag door VEB; -----------

f. voor zover het een bestuurder C betreft: door ontslag door Deminor; ----------

g. voor zover het een bestuurder D betreft: door ontslag door SICAF; -----------

h. voor zover het de Voorzitter betreft: door ontslag door de overige bestuurders met een --

gekwalificeerde meerderheid van ten minste twee bestuurders A, en twee van de drie ---

bestuurders B, C en D. -------------------------
Bestuur. Taken.------------------------------~ 
Artikel 7. ---------------------------------
7 .1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -------------

7 .2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur-

te bepalen onderwerpen. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn --

nietig. -------------------------------

Bestuur. Orqanisatie. -----------------------------

Artikel 8. ---------------------------------
8.1. Bestuursvergaderingen warden ten minste een maal per jaar gehouden en voorts zo ---

dikwijls een bestuurder het verlangt. -------------------

De oproeping geschiedt door de Voorzitter of door de bestuurder die het houden van de -

vergadering heeft verlangd, door middel van brieven of langs elektronische weg ---

toegezonden lees bare en reproduceerbare berichten, verzonden aan iedere andere --

bestuurder. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering -

te behandelen onderwerpen.----------------------

De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van de oproeping en -

die van de vergadering niet meegerekend. -----------------

Bestuursvergaderingen kunnen oak door middel van een elektronisch -------

communicatiemiddel warden gehouden mits alle deelnemende bestuurders gelijktijdig -

met elkaar kunnen communiceren. ---------------------
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8.2. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of door een ter ---

vergadering aan te wijzen bestuurder. -------------------

De secretaris van het bestuur of een door het bestuur aangewezen notulist houdt de --

notulen van de bestuursvergaderingen. -------------------

8.3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien zowel de bestuurders A als -

de bestuurder B, als de bestuurder C, als de bestuurder D, als de Voorzitter ter ----

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. lndien de voorschriften omtrent de --

oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden ---

genomen, wanneer alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -

Een bestuurder kan zich bij een schriftelijke volmacht ter vergadering doen -----

vertegenwoordigen door een mede bestuurder. ----------------

8.4. ledere bestuurder heeft in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van een ---

stem. -------------------------------
8.5. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen in een ----

bestuursvergadering, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen----------

8.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend --

door de Voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel ----

vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de -

Voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. --------

8.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op---

leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle ----

bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden-

waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister --

bewaard. ------------------------------
8.8. lngeval van een vacature van de Voorzitter blijft het bestuur bevoegd. --------

Vertegenwoordiging. 
Artikel9.--------------------------------
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur en door de Voorzitter gezamenlijk ----

handelend met ten minste twee bestuurders A, en twee van de drie bestuurders B, C en D, ---

onverminderd het bepaalde in artikel 8.8. Daarnaast is de Voorzitter gevolmachtigd zelfstandig tot -

een bedrag van tienduizend euro (EUR 10.000,--) per vertegenwoordigingshandeling-----

rechtshandelingen te verrichten. ------------------------

Administrateur. ------------------------------

Artikel 10. -------------------------------
Het bestuur kan een of meer personen benoemen, die het de titel van administrateur of een ---

andere titel kan toekennen. --------------------------

Aan deze personen - al dan niet in dienst van de stichting - kan procuratie worden verleend. ---

Boekjaar. balans en staat van baten en lasten. -------------------

Artikel 11. ---------------------------------
11.1. Het boekjaar is het kalenderjaar. ----------------------

11.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles ---

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit --

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe--

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te ----
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bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden --

gekend. ------------------------------
11.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes ----

maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de -

stichting op te maken en op papier te stellen. -----------------

11.4. Het bestuur is bevoegd een deskundige te benoemen teneinde de in lid 3 bedoelde--

balans en staat van baten en lasten te controleren. ---------------

11.5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere ---

gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. ----------------

11.6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ---

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager -

worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en ---

volledige weergave van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd ---

beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. ------

Statuten- en reglementswiiziqing. -----------------------

Artikel 12. ---------------------------------
12.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen, met----

uitzondering van artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 en 8.3, met een gekwalificeerde-

meerderheid van de Voorzitter, ten minste twee bestuurders A, en twee van de drie --

bestuurders B, C en D, onverminderd het bepaalde in artikel 8.8. ----------
12.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariele akte vereist. -----

ledere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden. --------

Ontbindinq. -------------------------------
Artikel13.---------------------------------

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaald in artikel 12.1 is van------

overeenkomstige toepassing. -------------------------

Vereffening. -------------------------------

Artikel 14. ---------------------------------
14.1. De vereffening geschiedt door het bestuur. ------------------
14.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van ---

kracht. -------------------------------
14. 3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke ---

bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting zal zijn. --

14.4. Nadat de stichting is opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere--

gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die --

daartoe door het bestuur is aangewezen. ------------------

Overgangsbepaling. 

Artikel 15. -------------------------------
Het eerste boekjaar eindigt op een eenendertig december tweeduizendzestien.-------

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar. -------

Slotverklaring. ------------------------------
Tenslotte verklaart de comparant dat: ----------------------
Voor de eerste maal bestaat het bestuur bij oprichting uit de volgende vijf (5) bestuurders die in -

afwijking van artikel 4 in deze akte van oprichting worden aangewezen:-----------
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a. Thierry Georges Florent Buytaert, geboren te Gent (Belgie) op zeven oktober------

negentienhonderdeenenvijftig, en wel als bestuurder A; --------------

b. Johan Hendrik Brugman, geboren te Arnhem op vier november -----------

negentienhonderdnegenenvijftig, en wel als bestuurder A; --------------

c. Harold Franklin Bruno Keyner, geboren te Swalmen op negenentwintig maart ------

negentienhonderdvijfenzestig, en wel als bestuurder B; ---------------

d. Pierre Maurice Vivien Nothomb, geboren te Ukkel (Belgie) op vijftien september -----

negentienhonderdtweeenzestig, en wel als bestuurder C; --------------

e. Paul Marie Louis Frentrop, geboren te Den Haag op achttien maart ----------

negentienhonderdvierenvijftig, en wel als bestuurder D. -------------

Van het bestaan van de volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken. ---------

Van de schriftelijke volmachten aan de comparant blijkt uit drie (3) onderhandse akten van ---

volmacht, die aan deze akte worden gehecht. -------------------

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte wordt --

vermeld. lk heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. Ook heb ik gewezen -
op de gevolgen die voor partijen of een of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van de akte. -

De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te --

stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die -

op grond van de wet moeten worden voorgelezen. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die -

aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend. -------------------

(get.): C.J. Kraaiveld, C.J. Groffen. ----------lh'"r------------· -
/). UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT -


